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FORtéLEZA' CEARA 22 C

rpnui monr.nupx.n ,,u, r pr s.unrrreconle: rrancrsco tdson 140501. Assina
pela Contratada. Leonardo Sinfrontio 8"sa Ce Oliveira. Salitre/CE, 20 de junho de 2018.
Antonio Envolto de Lima Carvalho. Presidente da Comissão de Licitação.

2018.0620.1. A CPL. toma público, que estará r e ali z ando Licitação na modalidade Tornada
Preços ri 2018.06.20.1. cu j o objeto é a contratação de serviços especializados a serem
stadOs riu leuarrtiriTlerito geofluica. por eletrurresistivictade liaça prospecção is poços
fundos cai 30 pontos em diversas localidades através da Secretaria Municipal de
sestiutura. Obras e Serviços Puflhrcos de MauritiiCE. Abertura; 10 dejulho de 2018 às 09:00
se) horas. Maiores informações ria sede da CPI., sito naAvenida Bunti Grande, 55, Serrinfle.
horário de tJfl.Oti as 1200 horas MauritUCE, 20 de junho de 2018. Maria Daylia Feuinto

Estado do Ceará - Autarquia Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano de Euaébfe.
Extrato do Contrato N 2018.06.19.001.AMMA. Contratante. Autarquia Municipal do Meio
Fsritaente COrltrole Urbano de Euitdoio Contr a tada: Caterra CanstRjçâes e Serviços EIRELI ME.
CNPI: 10.477.0tb!000i.24. Oatzr deAssirratura: 21 øe Jurjlrc, de 2018. Valer: R$30.596,tl( trinta
ml quinhentos e noventa e seis reais e onze cer,taausl perfai.anir.Iu ci valor otial. Prucedirriento
Licilotõrio: Adesão a Ata de Registro de Preço N' 00412017 Obeso: manutenção preventivo,
crrelivô das iristalaçoes tisicas prediais e equipamentos públicos com fornecimento da mão de
abra esreciaheada, ilratiniaih e peças de reposição, na Zona Leste da Região Metropolitana de
Fortaleza. Vigéncili. A vigência será rIO 12 (doze) riiesea ir partir da data de assinatura. Dos
Rntcarãc,S Cotação Orçviiienitáiio 01.02 02.tE 122 0102 2149 Funcionamento da Unidadé
r,MMA. Elerrenlo de. DeSpesa 31 00.30.00- Serviços de Terceiros Assina pela Contratada: Jaime
Doar' Sousa Av5ndre- Titul a r. Assina pela Contrator.re. Celso Henrique Marrins Rodriques.
Eusébio 21 do Junho de 2018. Flavia Lima d.Alineida .Presidente da CPI..
lo do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará-Aviso de Licitação. A Pregos
,,pai comunica aos interessados que no põeirrro da 09 de Julho de 2018, ás 10005, vais
ia licitação ria nortavdade Pregão Presencial n 07120 18-SESA, cujo objeto é aquisição
da para endemias ao Muricipar de Viçosa rio Ceará O edital estará é dvvpOsiÇãO o
irsados rios dias nitrIlo após esta publicação sire; www.tcm ce.gov.ta'ltce.rnunicipes
sicose CO.güv.br .liCtaCOeS e rio horário rIO 0800ás 12.00h ode 14:00h as 17;OOhs. na R
Siquenra. r.v 396 Centro Viçosa do CearáICE,em 21 dejunhode 2018
Estado do Ceará . Prefeitura Municipal de Trairi - Aviso de Licitação . Tomada de Preços
N.5 08.00112018 ' TP. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Trair/CO lgma publico para conhecimento dos interessados que fará realizar
irotação na modalidade Tornaria de Preços, tombado sob o N' GB 00112018 . TP, critério de
julgamento Menor Preço Global, tendo como objeto a contratação de empresa para prestação
dc seriçosespeclelizados em ações de mobilização e comunrcação;par'ticipaçãocornurritária e
derronvoismento sócio organrzarico: geração de trabalho e renda; planejamento e gestão do
orçamento familiar, educação. ilestrrrados á execução do trabalho social (Plano de
Desenvolvimento S000lerritoriai -PDSTt. relativo ao empreendimento de habitação de
interesse social. residencial Nosso Senhora do Livramento, de interesse da Secretaria Municipal
do Trabalho e Assistúrrca Social de Trairi/CE, no árnortO do Programa Minha Casa Mmi ia Vida
PMCMV. tudo conforme especificações comidas no projeto básico e demais exigências 00
odiai ASessão Serã realizada às 09 00 horas do dia 13 de tolho de 2018. na Sala dO Comissão
situada a Asenda Miguei Forreira PInto. W 356 Planalto Nono' Trairi/CE. Adocumentação do
Edital na integra poderá sei adquirido ocr endereço ac'ma rrieflcmonatlu. no horário de 07.305 âs
ll ~ 30ri TrairilCe. 20 de Junho de 2018. José Cleandro Araújo Silva - Presidente da
Comissão Permanente de Licitação de Prefeitura Municipal de Trairi/CE.
ado ao 'Jeara. rrereusura MuniCIpal ae 1 rarri -vwiso as LiCrraçao. lomada de Preços
05.001(2018 -TP. O Presidente da' Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
nicipal de Trairi/CE torna público para conhecirnrerito dos interessados que fará realizar

Preços, tombado sob o N' 05.00112018 . TP. c ri tério de
lamento Menor Preço Global. teiido como objeto a contratação de empresa para prestação
Serviços de licença tio uso de Sistema informatizado para o setor de contabilidade,
,ação. patrimônio. almoxarilurdo. doações Porialda Transparáncra da Prefeitura Municipal
Trairi e E-SIC (Sstenia Eletrônico da Serviço Cri tnlori'nsrçáa ao Cidadão), junto a
trotaria de Finanças do Município de 1ranri/CE. tudo conforme especificações contidas rio
:ei basicoedsnrarsesiçlá:'citrs do edital A Sessão será realizada as 10'OO fiaras dodia 12
Ju;ho de 2018. na Sala da COmISSãO situadri a Avenida Miguel Ferreira Pinto, N' 358
s'ralto Norte - trãírICE A uocunrenrtação tio Edital na integra podera ser adquirido rio
eieçO SeifliS m,er'çoriado, no ti,ranit de 07:30fl ás 1 1 .30nr. TralrilCe, 20 de Junho de
18. Jose Cleandro Araújo Silva -Presidente da Comissão Permanente de Licitação da
ação na nroQalrijade Tornada ie

de
raias, par intermédio da Comissão Permanente de Licitação torna público que se encontra
Sosrção dos interessados O Edital da Tomada de Preços N 2018 06.08.0121 P e Aneaos, co
ato é ar Arjuisçõo de peças e acessunios de repo5ição, lubrificantes. aClives e fillrc
,tiriados a trota de veicules das Secretarias de Administração, Planejamento e Finança
trataria oa Obras a Serviços Urbanos e Secretaria de Educação do Município do Tarrafas
• durante o aaercicro financeiro de 2018. com datado abertura marcada para adia 11 dejulh
2018. ás OBti. ria sala da Comissãr Pcrnr'natnc-nte de LicitSçlo, localizada na Rua São J05
1, Centro - Tarrafas - CE. Maiores i nformações podem ser obtidas através do telefone (081
191020, nos dias e horários do turcionamento da Prefeitura. l'arrafas/CE, 21 de junho
lO. LuizAlves Matlas- Presidente daCPL

Inexigibilidade de Licitação O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal
de Salitre/CO, em cumprinrerilo à ratificação procedida pelo Orderrador de Desposas do Fundo
Geral. faz publ i car o extraio contratual do processo de Inoxigibilidade de Licitação o'
2018.06.1 2.002FG, cujo ob3eto versa sobre a contratação dos serviços musicais e arlisticos da
Barala Musical Rorniimn Mata- Voz doPare'Jâo'. paras realização de showern comemoração is
festividades comemorativas ao Festival Junino do municipio de Salitre/CO, que se realizará en'
praça policia no dia 30 de junho de 2018 Valor Global RS 50.000.00 (cinquenta mil reáis).
Fundamento Legal: inciso ItI do artigo 25 da Lei no 8666/93. Vigência: 30 (trinta) dias. Cotação
Orçamentaria: 01.10.10.04 122.037.2.32 - Manut, Alie, da Soe. Cultura, Espertos. Juveni
Turismo, 01.1tL10.13.392.306.2.14 - Manutenção das Atividades Culturais do MunicIpio,
Elemento de Despesa' 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros' Pessoa Juriduca, coar
recurso Oriundo do próprio municipro. Assina pela Contratante: Francisco Edson Roéal. Asdiria
pela Contratado RomuloAugustr, Mata de Carvalho. SalitrelCE, 20 dejunho de 2018. Antonio

ará, pessoa juridica de direito público, inscrito no CNPJ ri' 06.582.44910001-91, com sede.
Gener a l Alípio dos Santos n' 1010. Amontada/CE, Cep: 62.540-000, neste al
resentada por seu Prefeito Municipal, llr'rro. St. Valdir Herbster Filho, nos termos que dispõe;
Municipal de N' 1172.201811v I' de abril de 201800 Decreto Municipal ri' 1604f2018de 1'
abril de 2018 Outorga ao Instituto de Técnica e Gestão Moderna - ITGM. inscrita no CNPJ n
.231.73810001-34, com sede mia Rua Saci Jose. ri ' 40.4 0ndar, Centro, Rio de Janeiro/RJ
Instituto de Estudos e Pesqu i sas humaniza, inscrita no CNPJ ri' 27.4512.03810001-12. cor
te na Rua Dr Oscar Goes Conrado o' 586, Centro, ColiniaSP, a qualificação coas
;anízação Social. por suas comprovadas atuações na érea da saúde. Valdir Hembater Filho

Estado do Coará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Licitação. O Pregoeiro deste
muncipio toma púOtico que no dia 05 de Julho de 2018 às 09:00 horas, estará abrindo licitação na
modalidade Pregão Presenciei fr' 2206,01,2018. cujo Objeta é a contratação de empresa para
fornecimento de materiais para proglamasoa Secretariade Saúde. do Munrcipio de Mucambo-CE.
O Edital estará disponivel nos oras úteis após esta publicação, no horário de atendimento ao
públ i co de 0800 às 12:00h e pelciaite www.tcnn.Ce.gOv.btllicitacoes. lnforrriaçdes pelo fone. 088 3654 1133,00 no endereço á Rua Construtor Gonçalo Vidal. ato. Centro. Mocambo - Co, 22 de
Junhed. 2018. Francisco Orõcio deAlmeidaAgular - Pregoeiro.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pacatuba -Aviso de Licitação - Secretaria de
Educação - Tomada de Preços 14' 06.0051201 8-TP. A Comissão de Licitação toma público que no
aia 11 dejulho de 2018 as llllrOO'nin dais inicio aocertame para a conclusão dacobertura da quadra
da Escola Angola Costa Campos. PAC 2 - Convênra 14' 3919 - Ana 2013. Matares informações
serão obtidas junto a Coinrasâcr rie 08500 ás 12ri00rnir',, sito á Rua Coronel João Carlos, 345 Centro. Ana CIlada Coelho Arruda - Presidertte da CPI..

Presencial N° 2018.06.08.01 PP. O Pregoeiro do Municipio de Mantinópole/CE toma pnbl's
parc onhodmenrlo dos interessados, que és 08h.30min (oito horas e trinta minutos) do dia
do Julllode 2018, ria sala da Goiniissrio Permanentede Licitação, localizada risAvenida Capitf
Brita sina Centro, Martinõt;ole - Cearã, estará realizando lotação no modalidade Preg)
Presencial. critérci de julqanirenio menor preço por iteni, tombado sob o uni' 2018.06.08.01 P
com fina a contratação tio empresa para prestação de serviços do manuterrçâo preventiva
corretiva tios equr1ioiserios rscdco-tiosprtaiares e odontológicos ias unidades de saúde co
r'- '5siçao de peças iate 20 1% riu valor ou proposta para reposiçao de peças) para aterir"
sidades da Scretrria Municipal de Saúde do Município de Martirnôpole/CE tu
Ilações atrases tio wto lrtip !/www.tcv cc govbr/ficilacoes ou na sala cia Conrlras5. Licitação , no hurán da 08:011 ás 'i2 00 horas ato pelo teletonie (88)3627-1300. Martinõoote

- ....
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cruz - Secretaria de Esporte e Juventude Tomada de Preços n 0112018-SEJUV41omotogação. O Secretár i o de Esporte e Juseritr,dv
da Prefeitura Municipal de Cruz, rio uso de suas atribuições legais. tendo erri vista o parecer da
Comissão Permanente oe Licitação desta Preieitura hcrrrlolo.2a e licitaçãocara eXCcucil.i
obras e serviços de reforma nS modernização aã Vila Otiniipica reloreirlc á Tornada 110 Preços ri
0112018-SEJUv, que teve corno vencedora a empresa Cauda Conatruçótis Lida- ME - CNP
20.422.47110001-03, corri o valor global £18 R$ 993.922,81 /noaecenrtaS e narrarIa
novecentos e vinte e dois reais e oitenta e unir centavos) Cruz-CE, 21 de junho rins 2018.
1-lernerson Cidral Brandão Silveira. Secretário de Esperta e Juventude.
EstadodoCearã- Consórcio Pblicode Saúde da MicrorregiãodeAvacati- Extrato da Ata dum
Registro de Preços 14' 004/2018, referente ao Pregão Presencia[ ii' 1605 01(2018. CPSMAR
Orgão Gemenciador: Consórcio Público la Saijdeda Misror'regiva Sa Areciti - CE: Obotc' .i'ristr
de Preços, consignsiloen ata Pelo prazode 1 2 (doze) meses, pais lutara aave; qual coisaluç.áoia'
serviços de fornecimento da refeições em embalagem tipo qiienmir.ha. nell-sorsmce. lsnrt caiteu
break. para ocasionais solenidades, ecentos, encontros, multirões ria ser -aços tIl saJde demItIr
outros, por 'sedara necessàrios á consecução tios serviços Co Consótzio: Empresa yanhiadJre
MC Barbosa Eventos e Serviços - ME, inscrita sob o CNPJ ri' 10.868,264,0001-15. Ganhou os
itens: 01-R$ 1l,80:02_R$14,25,03_R$17,5O;04-R$25,50, Valor Global p,$:27 300,00(Vlnte
e sete mil e trezentos reais). Dotação Orçamentária: 0101.10 302.0403.2 002 (Puticllsnica):
010110.302.0403.2003 (CEO); 0101.10.302,0403.2.001 (Consôrciol. Elemento de Despesas:
33.90.39.00.,Modaiidade: Pregão Presencial para Registroce Preços: Vaidade ris ala. 12 (dl.ei
(meãos) cóntadõir a jianrr da assinatura; Datada Assinarias; 18 de Jsnmrru riO 20 iS. Aasrnc peis
Cciilmatãrié: Márcos' Cavalcante de Souza: Assina pela Contrataria Sra. Mrcflellc' da Cosia
BpnboiãAr5çsl.:CE, 1810812018, Sr. Marcos Ca v alcante de Souza- DiretovEjtacutivo.
Eito deádns.iCoàs01clo Público de Saúde da Micrórregiãode Brejo Santo - CPSMBS. A
Coinçãti15 doCPSMBS tofnà.pú0;ca á Rétlticaçao da Publicação de seguinte forma:
reg iátro 'd pteçõs ltiéøla(nte Pregão Presenciei N' 06.13.002/2018, para futuras e eventuais
áqulslções de procutõs de informática e permanentes diversos para suprir as necessidades das
unidades pertencentes ao Consórcio Publicada Saúde da Micrjirregiãa de Brejo Santo- CPSMBS.
Onda se lê; rio dia 07 de julho mie 2018 ás lSfsOClmrn, leio-se: rio dia 09 de jultrie de 2018, às
09f'ioOinin. Maiores inf.trnrações e aquisição do Edital, os interessados deverão acossar n,. Sue
www.tcm.ce,gov.tlr.ou pelo telefone (8613531.0205. no horário de OBhOOmii ás llliOCnsn
Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Barbalha -Aviso de Julgamento - Pregão n'
2018.06.05.2. O(A) Pregoeiro(a) Oficial do Municipio de Bsrbtrlha, Estado dci Ceará. riu uso de
suas atribuições legais, toma público, para ccritiecimnenlo dos interessados, que comrclu.iu o
julgamento faial do processo hcitatorio modalidade Preqão n' 2018.06 052 sendo ci eeçjuirile.
Lucntanlei,x) Vencadore(s) - Francisco Ricardo Araújo, verrcedtjr(a) junto ao item 01 corri
proposta final no valor global de R$ 61.200,110 ( sessenta e um mil e duzentos rosna). Aliciante
vencedora fora declarada habilitada por cumprimento integral ão exigênciaS dc Edital
Convocatório. Maiores informações na sede da Comissão Permanente de Licitação. sár no/a)
Av. Domingos S. Miranda, n°715- Lol. J. dos l pès . Alto ds Alegria. Barbvulhtr'CE ia rrcirsnio de
07:30 as 11:30 horas ou pelo telefone (88) 3532-2459 Barealha/CE, 21 de junho de 2018.1
Raimundo Emanoel Rastos d@ Caldas Neves - Pregoeiro(a) Oficial de Municipf o.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Baixio - Auto de Julgamento - Pregão ri"1
2018.06.07.1. O Pregoeiro Oficial, torna ptiblico, que fora conouidrt o jailoarimr.rrta irEi arr
Pregão n'. 2018.06.07.1, sendo a seguinte Empresa Vencedora- E R. Irciusu e Co.ércro
EIRELI.ME. vencedora junto aos itens l,234,567 . 8 , 9 . 10,11 . 12. 1" 14 'ti.lv
20, 21 e 22. por ter apresentado preços colnpativeis corri a urçarnmnlo nu ?:zspa uns lances)
aiorbais.Aemnpresa vencedora foraceclatrada habilitada porcumpnrr,ontciun1tos!..:a.g'das
do Edital Convocatório. Maiores informações na sede da CPL, situada nu Rua .oue Qu
aresma
da Costa, siri- Centro, das 08:00 às 12'00hs ou pelo telefone (88) 3539-1221. Baixio/CE. 21 de
junho de 2018. FranciscoftJdo Ferroira Alces - Preaoeiro Oficial.

Aracaiaba, através da Secretaria 110 Sau'Je por interrnéclioda Culsissáti dIr Licitação, taros póuuica
que is 09:00 hoças do dia 11 de Julho ao 2018. fará realizar licitação la miiOrlaiid5dC romnaaín cie
Preços, 003/2018 TP SAU. tipo menor preço, para Contratação de empresa iiu'a os servi , ar. ca
reforma nas Unidades Básicas se SaudefUbIS do Bairro São José na Sede OeSte MJlinr'OC e ia
UBS do Distrito de ideal) e Construção do Muro na UBS rio Conjunto So:eii L:'rat 'rii.rnfr 'S5le
Municipio. junto a Secretaria do SaCois ao acordo corri o que deternsno a leOrsIuçoru a.'çi'.lrr a
realizar-sena salada ComissâOoe Lciraçáoda PrefeturatuuncipaldeAracoiaca, r pracecnrninco
liciratõrio obedecerá ao disposls na Lei ri' 15666 de 21 da juirtio dv 10//3. cor' is sina óv5
posteriores gire lhe brami int,'oauzri.tas. O Ed i lal e seus arreios ninictc'tlairu.sk a .u..'al.iç..... ris
interessados na sala da Comissão Cê Licitação, ia As. da tncepetr.dinc's. 34 Cnr'r'c, n/nac:,aiii.
CF

